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DRUŠTVENE VIJESTI
VIJESTI IZ DAGIT-a SLAVONSKI BROD

Izabrana nova predsjednica Društva
Na Izbornoj skupštini Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara – DAGIT Slavonski Brod, održanoj
10. svibnja 2018. u Slavonskom Brodu, za
predsjednicu je izabrana Željka Perković,
dipl. ing. arh., dosadašnja članica Predsjedništva DAGIT-a.

Mato Martić, dipl. ing. građ., dosadašnji
predsjednik, zbog prezauzetosti poslovnim obvezama zahvalio se na suradnji
svim članovima i dosadašnjoj funkciji. Na
Skupštini članovi su izrazili zadovoljstvo
radom bivšeg predsjednika i članovima
Predsjedništva koji su u protekle četiri godine vrlo uspješno vodili Društvo. Društvo
arhitektonskih i građevinskih inženjera i
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tehničara Slavonski Brod svake godine organiziralo je stručne seminare na kojima
su prikazane aktualnosti iz građevinskotehničke regulative.
U proteklome mandatu Društvo je bilo domaćin Skupštine HSGI-a te je Predsjedništvo HSGI-a zahvalilo i pohvalilo uspješnu
organizaciju i ugodno dvodnevno druženje
u Slavoniji. Naime, drugoga dana članovi
Skupštine HSGI-a obišli su podvožnjak u
Slavonskom Brodu izgrađen na križanju
željezničke pruge M104 i državne ceste
D423, a zatim najveće gradilište u Slavoniji – most preko rijeke Drave kod Osijeka, na trasi V.c koridora. Nakon obilaska
mosta sudionici su obišli i novi, originalni
drveni most u Parku prirode Kopački rit, a
na kraju je uslijedio stručni obilazak nove
zgrade Građevinskog fakulteta u Osijeku
koji je organizirala prof. Zlata Dolaček Alduk.
Skupština DAGIT-a birala je nova tijela i
predsjednika. Za članove Predsjedništva
DAGIT-a bili su predloženi sljedeći kandidati: Željka Perković, Mato Vinarić, Davorin
Piha, Jakov Vidović, Veronika Petrić Stepanović, Vjekoslav Leko, Ivan Nagy, Danijel
Mađarević i Štefica Pospišil. Kandidati su
izabrani jednoglasno, kao i ostala tijela
DAGIT-a.

Za predsjednicu DAGIT-a Slavonski Brod
jednoglasno je izabrana Željka Perković,
dipl. ing. arh., i tako DAGIT prvi put od
osnutka ima ženu na mjestu predsjednika
Društva. Svi nazočni čestitali su gospođi
Željki na izboru i poželjeli joj puno uspjeha
u vođenju Društva.
Novoizabrana predsjednica zahvalila je na
ukazanome povjerenju i nada se nastavku
suradnje sa svim članovima Društva. DAGIT kao neprofitna udruga i član HSGI-a
organizira seminare uz najmanje troškove za polaznike i time pripomaže svojim
temeljnim aktivnostima i zadovoljavanju
statutarne obveze svoje udruge. Jedna od
najvažnijih zadaća u budućemu razdoblju
jest ta da se DAGIT putem HSGI-a, a u
suradnji s drugim udrugama i Komorom,
mora založiti za to da se kroz novi Zakon održi obveza stručnog usavršavanja
uključivanjem temeljnih i specijalističkih
članica u sve oblike osposobljavanja koji
će se zakonski regulirati. Perković je apelirala da svaki član DAGIT-a na svim razinama aktivno sudjeluje u provođenju te
zadaće. Težište je stavila i na suradnju sa
školama te na prenošenje znanja i iskustva na mlade. Svima nam je poznato to
da u graditeljstvu trenutačno nije sjajno,
ali cjeloživotno osposobljavanje i usavršavanje naših mladih stručnjaka inženjera, posebno iz operativnih dostignuća na
gradilištima, ne smiju se zanemariti te se
treba osloniti na moderne postupke i specijalistička znanja u struci. (A.P.)
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